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� Dia da Mulher - O Dia Internacional 
da Mulher será comemorado em 8 de março, 
das 14 às 16h30, no auditório da Diretoria 
Geral da Administração (DGA).  Na ocasião, o 
professor Rogério Carlino, profere a palestra 
“Superando Limites”. Uma apresentação 
musical com o grupo Serenata Brasileira 
fecha a programação. O evento é organizado 
pelo Grupo Gestor de Benefícios Sociais 
(GGBS). Outras informações: 19-3521-4856 
a 59 ou e-mail: 
� OSU - A Orquestra Sinfônica da Uni-

camp (OSU) abre a temporada de 2010 com 
um concerto no Ciclo Básico. Será no dia 8 
de março, às 14h30, com regência da maes-
trina Simone Menezes. A OSU conta com a 
participação de Paulo Ronqui (trompete). No 
dia 9, às 12h30, a OSU volta a se apresentar 
no Ciclo Básico.
� Doador Universitário - A primeira 

coleta de sangue de 2010 do Projeto Doador 
Universitário acontece no dia 9 de março, 
das 8 às 12 horas, no Estacionamento do 

� Alimentos
“Otimização da separação de compostos 

fenólicos por eletroforese capilar e análise 
da composição em ácidos graxos de azeite 
de oliva extravirgem” (mestrado). Candidato: 
Cristiano Augusto Ballus. Orientadora: profes-
sora Helena Teixeira Godoy. Dia 11 de março, 
às 14 horas, no Salão Nobre da FEA.

“Folatos, capacidade antioxidante e trans-
2-nonenal em cerveja brasileira” (doutorado). 
Candidata: Ana Cecília Poloni Rybka. Orien-
tadora: professora Helena Teixeira Godoy. 
Dia 11 de março, às 8 horas, no Salão Nobre 
da FEA.
� Computação
“Gerenciamento de anotações semânticas 

de dados na web para aplicações agrícolas” 
(mestrado). Candidato: Sidney Roberto de 
Sousa. Orientadora: professora Claudia 
Maria Bauzer Medeiros. Dia 12 de março, 
às 8h30, no auditório do IC.
� Humanas
“A construção da Nação no pensamento 

de Celso Furtado” (doutorado). Candida-
to: Wilson Vieira. Orientadora: professora 
Walquíria Domingues Leão Rêgo. Dia 12 
de março, às 9 horas, na sala de defesa de 
teses do IFCH.
� Matemática, Estatística 
e Computação Científica
“Uma aplicação do algoritmo colônia de 

formigas no problema de corte ordenado” 
(mestrado). Candidata: Fernanda Ledo Mar-
ciniuk. Orientador: professor Antonio Carlos 
Moretti. Dia 8 de março, às 10 horas, na sala 
253 do Imecc.

“Existência e concentração de soluções 
para equações de Schrödinger quase-linea-
res” (doutorado). Candidata: Elisandra de Fá-
tima Gloss de Moraes. Orientador: professor 
João Marcos Bezerra. Dia 9 de março, às 10 
horas, na sala 253 do Imecc.

“Solução da equação da onda imagem 
para continuação do afastamento mediante 
o método das características” (mestrado). 
Candidato: Tiago Antonio Alves Coimbra. 
Orientadora: professora Maria Amelia No-
vais Schleicher. Dia 10 de março de 2010, 
às 13 horas, na sala 253 do Imecc.

“Caracteres de limites clássicos de afi-

Sinopse: A Análise de Discurso in-
troduz no domínio dos estudos da lin-
guagem o tema da história, do poder, 
da ideologia, que são as condições em 
que se dão os processos discursivos. 
A referência à história se justifica na 
perspectiva de uma análise materialista 
das “práticas lingüísticas” inscritas num 
determinado contexto sociopolítico-
econômico. Para Pêcheux, a Semântica 
é o ponto nodal em que a lingüística 
tem a ver com a filosofia e a ciência das 
formações sociais. A partir dessa con-
cepção discursiva da Semântica, o autor 
desenvolve uma reflexão crítica sobre a 
produção de conhecimentos científicos 
e a questão da prática política.

1/3/2010 – Pesquisadores da Uni-
camp e da Universidade de Chiba, 
do Japão, trabalharão nos próximos 
três anos para o desenvolvimento de 
métodos que tragam maior rapidez na 
identificação de fungos causadores de 
doenças e no diagnóstico de infecções 
fúngicas.  Há fungos que não causam 
o menor problema de saúde para a 
população em geral, mas que são res-
ponsáveis pelas chamadas infecções 
oportunistas em pacientes com HIV 
e outras doenças imunodepressoras, 
como câncer e transplantes de órgãos 
sólidos (rim, fígado, pulmão) ou de 
medula óssea.

O convênio de cooperação técnico-
científica entre as duas universidades 
foi assinado no último dia 1 na Reito-
ria da Unicamp, sob os auspícios da 
Jica (Japan International Cooperation 
Agency) e do Ministério das Relações 
Exteriores. “O pronto diagnóstico de 
uma doença fúngica, que se instala 
rapidamente e muitas vezes pode ser 
fatal para o paciente, vai proporcionar 
a nós médicos uma grande vantagem 
na introdução da terapêutica adequa-
da”, explica Maria Luiza Moretti, 
professora da Faculdade de Ciências 
Médicas (FCM) e coordenadora do 
projeto pelo lado brasileiro.

Segundo a docente, está programa-
da a implantação da técnica denomina-
da “microarray”, em que fragmentos 
de sequências de DNA capazes de 
identificar diferentes fungos – isola-
dos a partir de sangue, líquor, urina e 
outros fluídos orgânicos de pacientes 
– são colocados em um microchip para 
leitura em equipamento específico. 
“Seremos a primeira instituição do 
Brasil, e talvez da América Latina, 
a desenvolver essa tecnologia, que 
permite um diagnóstico em trinta 
minutos. Outra inovação é o uso de 
cepas de pacientes brasileiros, ao invés 
de importadas”.

O projeto, que começa em abril 
próximo e termina em março de 2013, 
prevê a ida de sete pesquisadores da 
Unicamp (de dois a três por ano) para 
treinamentos no Japão, bem como a 
vinda de colegas da Universidade de 
Chiba. Os equipamentos de alto custo 
e os insumos serão providos pela Jica, 

enquanto a instituição brasileira ofe-
recerá seus laboratórios.

Durante a assinatura do convênio, 
o reitor Fernando Costa lembrou que 
a Unicamp possui um histórico de 
décadas de cooperação com a Jica. 
“É uma história bem sucedida que 
vem do início dos anos 1990, com o 
acordo que permitiu a instalação do 
Gastrocentro e suas atividades de en-
sino, pesquisa e serviços à população. 
A Jica tem intermediado numerosos 
intercâmbios com universidades ja-
ponesas, principalmente com as de 
Chiba, Toyama e Kumamoto”.

Em bom português, Katsuhiko 
Haga, coordenador de cooperação 
tecnológica da Jica para o Brasil, afir-
mou que o convênio agora assinado 
entra em outra modalidade, o Japan-
Brazil Partnership Program (JBPP). 
“Antigamente, existia entre o Japão e 
o Brasil uma relação de doador com 
beneficiário. Hoje, essa relação mudou 
completamente, estamos trabalhando 
em conjunto para solucionar os pro-
blemas dos dois países e de outros 
como da América Latina e da África, 
especialmente na área da saúde”.

Haga informou que a Jica já está 

apoiando três projetos em andamento 
no Brasil. Um deles relacionado com a 
produção de etanol a partir do bagaço 
de cana, juntamente com as federais 
do Rio de Janeiro e de Santa Catarina; 
outro com a Embrapa Soja, buscando 
uma variedade mais resistente à seca; 
e um terceiro com o Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe) sobre 
mudanças climáticas. “Este com a 
Unicamp é o quarto projeto e vamos 
começar o quinto, com o Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia 
(Inpa) visando meios de reduzir a 
emissão de carbono por desmatamento 

Instituto de Física “Gleb Wataghin” (IFGW). 
As doações também podem ser feitas no 
Hemocentro, de segunda a sábado, inclusive 
feriados, das 7h30 às 15 horas. A próxima, 
será realizada no dia 6 de abril, no Esta-
cionamento da Faculdade de Engenharia 
Mecânica (FEM). 
� Mobilidade estudantil - O Posto 

Cori/SAE, que fica no Ciclo Básico, está com 
inscrições abertas para bolsas de mobilidade 
estudantil (Canadá, França, etc). Informa-
ções: 19-3521-7145.
� Caminhos - Jurandir Oliveira, fun-

cionário do Serviço de Apoio ao Estudante 
(SAE), mostra ao público a sua coleção de 
quadros (óleo e acrílica) nos estilos acadê-
mico, impressionista e surreal. Intitulada 
“Caminhos”, a  exposição pode ser visitada 
até junho de 2010, no Ciclo Básico I (3º 
piso). Trata-se de uma produção artística 
de longos anos de dedicação à pintura. 
Visitação: das 11 às 16 horas. A mostra é 
organizada pelo SAE. Outras informações 
19-3521-6547 ou 3521-7016.
� Celpe-Bras – As inscrições para a 

obtenção do Certificado de Proficiência em 
Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-
Bras) podem ser feitas até 10 de março. A 
relação dos centros aplicadores, o formulário 
de inscrição e o manual do candidato, podem 
ser conseguidos no hotsite www.celpebras.
inep.gov.br/inscricao. Na Unicamp, a coorde-
nadora de aplicações é a professora Matilde 
Virgínia Scaramucci. Outras informações 
podem ser obtidas pelo e-mail seee@iel.
unicamp.br ou telefone 19-3521-1520.
� Prêmio Celso Furtado - O Mi-

nistério da Integração Nacional, no âmbito 
da Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional (PNDR), lançou, em dezembro 
de 2009, o Prêmio Nacional de Desenvol-
vimento Regional. Em sua primeira edição, 
o Prêmio homenageia o economista Celso 
Furtado (Unicamp), pela sua contribuição ao 
estudo dos problemas de desenvolvimento 
econômico e regional no Brasil e comemora 
os 50 anos do lançamento do clássico For-
mação Econômica do Brasil. Interessados 
em participar têm até junho de 2010 para 
se inscrever pela internet ou via postal, nos 
termos definidos no regulamento que está 
no site www.mi.gov.br. Outras informações: 
61 3414-5365.

nizações minimais de tipo E6” (mestrado). 
Candidata: Fernanda de Andrade Pereira. 
Orientador: professor Adriano Adrega de 
Moura. Dia 12 de março de 2010, às 10 
horas, na sala 253 do Imecc. 

“Compressão de dados baseada nos mode-
los de Markov mínimos” (mestrado). Candidata: 
Karina Yuriko Yaginuma. Orientador: professor 
Jesus Enrique Garcia. Dia 12 de março, às 14 
horas, na sala 253 do Imecc.
� Química
“Estudos estruturais de fosfolipases de ve-

nenos de serpentes e aldose redutases 
de milho por cristalografia e SAXS” (douto-
rado). Candidato: Marcelo Leite dos Santos. 
Orientador: professor Ricardo Aparício. Dia 9 
de março, às 9 horas, no miniauditório do IQ. 
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Maria Luiz Moretti, Ademar Seabra da Cruz Jr., Fernando Costa e Katsuhiko Haga durante assinatura do convênio: técnica inovadora

Parceria vai agilizar diagnósticos 
de infecções causadas por fungos

e degradação”.
Ademar Seabra da Cruz Júnior, 

chefe da Divisão de Ciência e Tecno-
logia do MRE, observou que o Japão 
está entre os três maiores parceiros do 
Brasil em pesquisas na área de ciência, 
tecnologia e inovação, sendo que o 
governo federal, através do MCT e do 
Itamaraty, vem realizando um esforço 
para intensificar essa cooperação. “Já 
enviamos uma missão ao Japão e o 
comitê de trabalho deverá promover 
nova reunião neste ano, no Brasil, para 
reavaliação de projetos com ênfase em 
nanotecnologia”.  (Luiz Sugimoto)
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